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                                   Moţná vás zajímá…? 

         Z jednání zastupitelstva města 

Jak se vede posluchačům Virtuální univerzity třetího věku? 

Velmi dobře. Právě v polovině měsíce května všech šest po-
sluchaček zdárně ukončilo šest semestrŧ tohoto vzdělávacího 
programu. Společně s tutorkou Maruškou Ferencovou a vše-
mi absolventkami jsem měl tu čest převzít na slavnostní pro-
moci na České zemědělské univerzitě v Praze jejich diplomy. 

Předávání diplomŧ bylo pro nás všechny samozřejmě dŧstoj-
ným svátkem zakončeným společným obědem. Blahopřeji 
všem absolventkám  k dalšímu úspěchu a děkuji jim za jejich 
aktivitu, která je jistě vzorem pro ostatní. 

Václav Slavík, starosta města 

Jak proběhlo slavnostní zahájení nové sezóny ve žlutickém 
muzeu? 

První květnový den byl ve znamení malé slavnosti, při které 
byla zahájena první samostatná sezóna našeho muzea. Po-
bočku jsme převzali od Karlovarského muzea. V rámci dobré 
spolupráce a vstřícnosti mohla současná expozice zŧstat 
v podstatě v nezměněné podobě. Zatím. Na nové expozici 
se  pracuje, máme jasnou představu o tom, jak by měl prostor 
v muzeu v budoucnu vypadat. V tuto chvíli na změnách pra-
cujeme vlastními silami, z vlastních peněz. Jsem ale také rád,  

ţe naše snahy podpořil Karlovarský kraj 1 mil. Kč na pří-
pravné práce a některé nové exponáty. V letošní sezóně je 
k vidění upravené a nově osvětlené lapidárium a listovací 
kopie kancionálu. Ještě budou pořízeny např. nové figuríny 
do šatlavy nebo středověký model města. Hlavní finance  
na stavební rekonstrukci ale ještě sháníme. Jistou nadějí by 
v tomto směru mohly být Norské fondy. Pokusíme se sehnat 
partnera a o peníze ţádat. Ţlutické muzeum  má pod vede-
ním Kamily Neckářové opravdu velký potenciál. A i kdyţ je 
prozatím skromné, zaslouţí si vaši pozornost a návštěvu! 

Termín a místo konání: pondělí 29. dubna 2019  
od 18 hodin v Kulturním domě Ţlutice 

Zastupitelstvo města Ţlutice 

souhlasí s uzavřením Mateřské školy Ţlutice v době  
od 15. 7. do 9. 8. 2019,  

bere na vědomí Zápis o prŧběhu výběrového řízení  
na obsazení funkce jednatele Lesy Ţlutice, s.r.o., konané-
ho dne 23. 4. 2019 na radnici Ţlutice, jmenuje do funkce 
jednatele společnosti pana Josefa Hájka s účinností  

od 1. 5. 2019 a schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jed-
natele společnosti dle předloţeného návrhu, 

schvaluje nový Řád veřejného pohřebiště města Ţlutice, 
vzorovou nájemní smlouvu pro pronájem hrobového  
a epitafního místa a ceník za sluţby a pronájem hrobové-
ho a epitafního místa na veřejném pohřebišti města Ţluti-
ce, 

schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 společnosti 
Technické sluţby Ţlutice, s.r.o., a pověřuje jednatele 
předloţením rozboru hospodaření společnosti za rok 
2018 po jednotlivých střediscích s komentářem.  

Tašky na tříděný odpad jsou k dispozici 

Město Ţlutice ve spolupráci se společností EKO-KOM pořídilo tašky na tříděný odpad (plast, sklo, papír). Tyto tašky 
si mohou občané vyzvednout od 1.6.2019 kaţdou středu od 12:00 - 15:00 hod. v kanceláři technických sluţeb. Jedna 
sada tašek je určena pro 1 domácnost. 



Seniorská obálka – I.C.E. KARTA 

Seniorská obálka je projekt, který vznikl 
v Jihomoravském kraji. Podnětem pro vznik Seniorské 
obálky byly velmi časté výjezdy záchranářŧ k osamělým 
osobám vyššího věku. Účelem Seniorské obálky je 
usnadnit v případě potřeby sloţkám integrovaného zá-
chranného systému pomoc lidem vyššího věku, u kte-
rých dojde k náhlému zhoršení jejich zdravotního stavu.  

Seniorská obálka obsahuje I.C.E. KARTU.  

I.C.E. označení je mezinárodní zkratka, která znamená: 
"pouţít v případě nouze" (z anglických slov In Case of 
Emergency). V této kartě jsou uvedeny následující úda-
je: datum vyplnění, jméno a příjmení, datum narození 
nebo rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaje o alergi-

cích, základní údaje o zdravotním stavu seniora - nemo-
ci, informace o uţívaných lécích – názvy a dávkování, 
kontakty na blízké osoby, jméno a kontakt na praktické-
ho lékaře. Údaje je vhodné udrţovat aktuální. 

I.C.E KARTU je vhodné umístit na viditelné místo . Do-
poručené je umístnění na dveře lednice nebo na vchodo-
vé dveře z vnitřní strany bytu. Integrované sloţky zá-
chranného sytému Karlovarského kraje - zdravotnická 
záchranná sluţba, hasiči a policie, jsou o umístění karty 
informováni a budou ji hledat na těchto místech. 

Cílem projektu bylo, aby Seniorské obálky vznikly  
v kaţdém kraji. V měsíci únoru 2019 projekt Seniorská 
obálka obdrţel souhlas s pouţitím loga Karlovarského 
kraje a Zdravotnické záchranné sluţby Karlovarského 
kraje. 

                                              Pečovatelská sluţba informuje... 

Tiskopis a pravidla pro vyplnění je moţné stáhnout na odkazech: 

Bezpečnostní portál Karlovarského kraje – http://bezport.kr-karlovarsky.cz/seniorska-obalka 

Karlovarský kraj – odbor zdravotnictví – http://www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/senior-
obalka.aspx#.XLBvHugzaUk 
Karlovarský kraj – odbor sociálních věcí - http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/socialni/
seznam/Seniorska_obalka.aspx 

Uţivatelŧm pečovatelské sluţby na přání formulář vytiskneme pomŧţe-
me s jeho vyplněním. Ostatním doporučujeme obrátit se na své blízké. 
Pokud jste osamělí a nemáte nikoho, kdo by Vám formulář zajistil  
a pomohl s jeho vyplněním, mŧţete se obrátit na sociální pracovnici 
MěÚ Ţlutice.   

Bc. Veronika Janíčková, DiS., ředitelka DPS Ţlutice, p.o.                                                                                                          

Někdy v měsíci lednu  jsem byla oslovená paní z Touţimi, jestli bychom nemohli vystoupit s mou partou dětí na ve-
čeru, který se bude konat v květnu, a to pod názvem ,, ANDĚLSKÝ VEČER PRO NELINKU. V té době jsem uţ vě-
děla, ţe se jedná o velmi nemocnou malou holčičku, vlastně ještě miminko.Náš dobrovolný vstup z DĚTSKÉHO 
DNE 2019 bude věnován právě jí. Pozvánku jsem s díky přijala a těšila se, aţ dětem povím, ţe pojedeme vystupovat. 
A naše vystoupení na charitativním večeru se dětem moc povedlo. A proč o tom píši? Ráda bych jim touto cestou řek-
la, jak moc jsem ráda, ţe tu jsou, ţe jsou nadšení pracovat, tvořit a vystupovat pro lidi. 

                                                                                                                                                                                   Alena Adámková  

                                                     Andělský večer pro Nelinku 

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/seniorska-obalka
http://www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/senior-obalka.aspx#.XLBvHugzaUk
http://www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/senior-obalka.aspx#.XLBvHugzaUk
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/socialni/seznam/Seniorska_obalka.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/socialni/seznam/Seniorska_obalka.aspx


Ve středu 8. května proběhl na Stezce sovy Rozárky další ročník pochodu nejen  
pro děti. Tentokrát počasí turistice vyloţeně přálo a pláštěnky a bundy mohly zŧstat  
v batŧţcích. Všichni účastníci  (98 dětí, 115 dospělých a 4 psi) prošli trasu plnou soutě-
ţí a zábavy. Novinkou bylo stanoviště na střelnici pod Hradským Dvorem, kde si díky 
členŧm střeleckého klubu vyzkoušeli střelbu z maloráţek jak rodiče, tak i ti nejmenší. 
V cíli všechny čekalo tradiční občerstvení a  pohádka v podání studia Damúza. 

Děkuji všem přátelŧm, kteří se podíleli na zajištění této čím dál oblíbenější akce.  
Bez jejich nadšení a pomoci by Rozárka tak pěkná nebyla. 

                                           Děkuji!  MUDr. Hana Hnyková, Spolek okrašlovací Vladař 

                                      Letošní Rozárka měla více neţ 200 účastníků 



Po šesti absolvovaných semestrech jsme 17. května  
se studenty  Univerzity třetího věku jeli do Prahy na pro-
moci. Promoce je slavnostní akt ukončení daného 
studijního programu, při kterém seniorští studenti obdrţí 
"Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku"  
při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské uni-
verzity v Praze. 

Na slavnostní  promoci nás do kongresového sálu 
Studijního a informačního centra ČZU odvezl  
a osvědčení o absolutoriu převzal pan starosta Václav 
Slavík. 

Hlavní promoční projev přednesl a osvědčení o absoluto-
riu zástupcům jednotlivých konzultačních středisek 
předal Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF 
ČZU v Praze.  Poděkování za promované studenty a tuto-
ry přednesl Ing. Mgr. Jan Sedláček. 

Cestou zpět nás pan starosta pozval na slavnostní oběd  
a studentům poděkoval za jejich zájem o studium 
předáním květiny. 

Velké díky patří panu starostovi Mgr. Bc. Václavovi 
Slavíkovi, ţe si i v tak nabitém programu našel čas.  

                      Marie Ferencová, tutor KS Univerzity třetího 

V neděli 19. května 2019 se přesně po 10 letech opakovala u kaple sv. Ja-
na Nepomuckého svatojánská poboţnost. Tehdy se zde světil obraz světce, 
který namalovala paní Marta Benešová. Ke svěcení došlo i letos. Autorka 
totiţ namalovala do kapličky obraz další, tentokrát Pannu Marii s Jeţíš-
kem. Třetí věc, která v kapli přibyla a světila se také, je socha sv. Jana Ne-
pomuckého (kopie sochy z návsi v Brloţci). 

Přítomní si díky panu faráři Řezáčovi připomněli ţivot a zásadní myšlenky 
sv. Jana Nepomuckého. Slavnostní atmosféru zpříjemnilo hezké počasí a určitě i pohoštění, které zajistily ţeny  
z muzejního spolku. Věřím, ţe krásně opravená kaplička se stane nejen ozdobou při příjezdu do Ţlutic, ale i cílem 
procházek místních občanŧ. Toto magické místo je pro to jako stvořené! 

Za Muzejní spolek Ţluticka MUDr. Hana Hnyková 

                                                      Setkání u Svatého Jána 

                                   Univerzita třetího věku: do Prahy na promoci! 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Kaňka 3 



   Střední lesnická škola Ţlutice se účastnila 12. ročníku soutěţe mysliveckých trubačů  

18. května navštívili ţáci a zaměstnanci Střední lesnické 
školy Ţlutice střelnici Lučiny, kde VLS ČR, s.p., divize 
Karlovy Vary pořádala výstavu trofejí spojenou se soutě-
ţí mysliveckých trubačŧ ,,Parforsní kňour 2019―. 
Na  soutěţ jeli trubači SLŠ Ţlutice v hojném počtu a sou-
těţili téměř ve všech kategoriích. V kategorii Sólista 
se  na 3. místě umístila členka souboru a čekatelka 
na  ţákyni školy Kristýnka Zettlová. V kategorii Duo 
se  na druhém místě umístil ţák 2. ročníku Jakub Ryjá-
ček se svojí sestrou Pavlou Ryjáčkovou. V kategorii sou-
bory do 18 let se na třetím místě umístil soubor 
s názvem ,,Ţlutická ruleta―, který je sloţen s pokročilých 

trubačŧ 2. aţ 4. ročníku oboru Lesnictví. První místo 
v této kategorii obsadil soubor ,,Ţluťásek―, který měl 
16  členŧ a ve kterém hrají jak začátečníci, tak i pokročilí 
trubači 1. aţ 4. ročníku oboru Lesnictví. Během dne 
se na střelnici v Lučinách prezentovala i SLŠ Ţlutice 
ve svém stánku a také se účastnila stezky lesní pedagogi-
ky na stanovišti ,,Od semínka po výrobek―. Byl to velmi 
úspěšný a krásný den, všem ţákŧm a zaměstnancŧm ško-
ly děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme 
k vítězství.  

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 



                    Střední lesnická škola Ţlutice na soutěţi Dřevorubec junior 2019 

Jako jiţ tradičně i letos se odehrálo na pŧdě SLŠ a SOU 
Křivoklát Písky setkání mladých evropských dřevorubcŧ, 
aby se zúčastnili soutěţní přehlídky ţákŧ v práci s moto-
rovou pilou. Soutěţ Dřevorubec junior 2019 probíhala 
ve  nech 25. aţ 26. dubna. 

Celkem soutěţilo 31 závodníkŧ z pěti zemí, včetně sou-
těţících z Rakouska. Jiţ tradiční závodníci z Polska bo-
huţel letos nedorazili. Soutěţ probíhala přesně v souladu 
s mezinárodními pravidly, podle kterých se soutěţilo 
v  disciplínách: výměna řetězu, kombinovaný řez, přesný 
řez, odvětvování a kácení. Souběţně však také probíhaly 
doprovodné disciplíny jako hod sekyrou, práce s vyváţe-
cí soupravou, řezání břichatkou, střelba na laserové střel-
nici, kterých se mohl zúčastnit kaţdý, tedy i veřejnost. 

Střední lesnickou školu Ţlutice reprezentovali ţáci 
3. ročníku oboru Lesní mechanizátor Daniel Kuvik 
a  Ivan Georgiev. Ani v letošním ročníku nezŧstala 
Střední lesnická škola Ţlutice pozadu a odvezla si krásná 
umístění. V disciplíně kácení obsadil 2. místo Daniel 
Kuvik. Při vyhlášení celkových výsledkŧ za školy ČR 
se  LŠ Ţlutice umístila na 3. místě.  

Celá akce proběhla v přátelském a sportovním duchu, 
a  mohla tak naplnit svŧj hlavní cíl, a sice umoţnit mla-
dým dřevorubcŧm navázat přátelství s jejich evropskými 
kolegy a motivovat je k další práci a k dalšímu sebezdo-
konalování. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 

24. 4. 2019 se odehrála v Gymnáziu Cheb krajská pře-
hlídka středoškolské odborné činnosti (SOČ). Do tohoto 
kola se probojoval ţák 3. ročníku naší SLŠ Stanislav Ve-
čeřa. Krajská přehlídka byla rozdělena do několika kate-
gorií. Standa soutěţil v kategorii č. 7: Zemědělství, po-
travinářství, lesní a vodní hospodářství s prací na té-
ma ,,Škody sikou japonským  na lesních porostech  
na území lesŧ obce Pšov―, se kterou uspěl a v této kate-

gorii obsadil 1. místo. Střední  lesnická škola Ţlutice sla-
ví obrovský úspěch, jelikoţ se poprvé v historii školy 
probojoval její ţák do celostátní přehlídky SOČ, která se 
bude v letošním  roce odehrávat v červnu na Mendelovu 
gymnáziu v Opavě. Standovi drţíme palce a gratulujeme 
k tomuto úspěchu. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 

                                                  Středoškolská odborná činnost 



                    Ve SLŠ Ţlutice soutěţily střední odborné školy o pohár v BOZP 

SLŠ Ţlutice se stala jedním z organizátorŧ celorepubli-
kového kola soutěţe středních odborných škol o Pohár 
předsedkyně OS DLV.  

Cílem soutěţe bylo formovat pozitivní vztah ţákŧ 
k tělesnému a duševnímu zdraví a připravit je  
na  bezpečný výkon jejich budoucího povolání.  

Celorepublikové kolo se odehrálo 26. 4. 2019 
v prostorech Střední lesnické školy Ţlutice. Soutěţilo se 
v kategoriích druţstva a jednotlivci. Celkem se soutěţe 
zúčastnilo 13 ţákŧ ze tří středních odborných škol. Střed-
ní lesnická škola Ţlutice zaznamenala velké úspěchy. 

V kategorii druţstev se na 3. místě umístilo druţstvo  
ze SLŠ a SOU Křivoklát Písky. Na 2. místě se umístilo 
druţstvo ţákŧ 3. ročníku oboru Lesnictví ve sloţení Te-
reza Pekarčíková, Lenka Schwarzová a Jiří Moucha. Prv-
ní místo obsadilo opět druţstvo ze SLŠ Ţlutice v sestavě 
ţákŧ 3. ročníku oboru Lesnictví Michael Golc, Jiří Kar-
noll a Vojtěch Janda. V kategorii jednotlivcŧ se  
na 3.  místě umístil ţák SLŠ Ţlutice Vojtěch Janda. Dru-
hé místo obsadil ţák ze SOŠ lesnické a strojírenské 
Šternberk. První místo obsadila ţákyně SLŠ Ţlutice Te-
reza Pekarčíková.  

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 

  IX. ročník regionálního kola soutěţe YPEF (Young People in European Forests) ve SLŠ ve Ţluticích 

16. 5. 2019 se SLŠ Ţlutice stala místem konání jiţ  
IX. ročníku regionálního kola soutěţe YPEF (Young Pe-
ople in European Forests), která je stále populárnější. 
Soutěţilo ve třech disciplínách, a to z vědomostního testu 
z oblasti lesnictví, lesních ekosystémŧ a lesnické politi-
ky. Druhou disciplínou byla poznávačka, během níţ sou-
těţící museli správně určit rostliny, ţivočichy, stromy 
a  horniny vyskytující se v lese a v jeho blízkosti. Třetí 
disciplína byla praktická část, kde soutěţící prověřili 
svoji znalost lesních zvířat, které museli následně před-

vést pomocí pantomimy. Vítězem regionálního kola mla-
dších ţákŧ se stalo druţstvo z Gymnázia a Střední odbor-
né školy z Klášterce nad Ohří. V kategorii starší ţáci  
se vítězem stalo druţstvo SLŠ Ţlutice ve sloţení Stani-
slav Večeřa, Marek Bartŧněk a Jiří Moucha. Vítězové 
obou kategorií postupují do národního kola soutěţe, kte-
ré se uskuteční ve dnech 17. 6. aţ 18. 6.2019 v Kostelci 
nad Černými lesy. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice 



Výzkum netopýrŧ má na území České republi-
ky dlouholetou tradici. Jeho součástí je i tak-
zvaný monitoring netopýřích zimovišť, tedy 
jeskyní, štol, sklepŧ a jiných podzemních pro-
stor, v nichţ velká část netopýrŧ přečkává 
v zimním spánku nepříznivé období roku. Jiţ 
v roce 1969 začali v okolí Prahy s tímto typem 
výzkumu členové dnešní České společnosti 
pro ochranu netopýrŧ (ČESON) a monitoring 
zimujících netopýrŧ se postupně rozšířil 
i  o dalších koutŧ České republiky. Jeho cílem 
je sběr informací o vývoji početnosti netopýrŧ 
a samozřejmě také snaha získat co moţná 
nejpřesnější představu o rozšíření jednotlivých 
druhŧ. Těch je v současnosti v České republi-
ce známo dvacet sedm. 

Ţluticko bohuţel jeskyněmi příliš neoplývá. 
Netopýři a s nimi i přírodovědci musí vzít zav-
děk úkryty umělými. Zimující netopýry proto 
sledujeme například v ruinách Štědrého hrád-
ku, bunkrech, tzv. řopících, v údolí Střely ne-
bo pivovarských sklepech v Chyši. A naší po-
zornosti nakonec neuniklo ani rozsáhlé podze-
mí  Ţlutic.  

Poprvé jsme se sem vypravili koncem zimy 
2013. Ve sklepech pod muzeem se nám bohu-
ţel nepodařilo nalézt ţádné netopýry, a to ani 
v dalších letech. Přičítáme to zápachu asfalto-
vého nátěru, který je zde dosti citelný. Úspěš-
nější jsme byli v bývalých pivovarských skle-
pech pod domy na východním okraji náměstí. 
Při první návštěvě jsme tu objevili tři zimující 
netopýry dlouhouché. Tento druh jsme zde 
pak zaznamenali i během dalších zim. V roce 
2015 dva jedince, v zimě 2016 a 2018 po jed-
nom jedinci. V ostatních letech, včetně letoš-
ního roku, jsme ţádné netopýry nenalezli. 
Zvláštní také je, ţe se podařilo zaznamenat jen 
tento jediný druh. Jinde, 
včetně například center 
měst, bývá druhové spek-
trum takto rozlehlých zi-
movišť mnohem pestřejší. 

Rozsáhlé ţlutické podzemí 
tedy nepatří mezi význam-
ná zimoviště netopýrŧ, 
přesto není zdejší výskyt 
netopýrŧ dlouhouchých 
bez zajímavosti. Jedná se 
totiţ o druh, který se 
v Karlovarském kraji vy-
skytuje spíše jednotlivě 
a  obvykle jen v teplejších 
oblastech, jako je podhŧří 
Doupovských hor nebo 
Sokolovská pánev. 

                                             
Jan Matějŧ, Muzeum Kar-
lovy Vary 

                                     Do ţlutického podzemí  za netopýry 



Prodám zahradu vhodnou i pro včelaře. Informace na 608 465 138.  
 
Prodám velkou rozkládací sedačku se dvěma úloţnými prostory. Málo pouţívaná, 2 roky . 
Pořizovací cena 16.3OO Kč, nyní 9.8OO Kč z dŧvodu rekonstrukce bytu . Info: 737 115 O29 po 16. hod. 
 
Prodáme dům v centru Ţlutic z dŧvodu nemoci a stáří. Bliţší informace na telefonu 736 681 966. 

 Prodej   slepiček 

Drŧbeţ Červený Hrádek  prodává slepičky  

Tetra hnědá,  Dominant ve všech bar-

vách , Green Shell-typu Araukana -14- 19 

týdnŧ/ 159 -209,- Kč/ ks. Prodej: Ţlutice -

u kina– 10. června  2019—15.30 hod.  

Info : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod., 

tel.601576270, 728605840 

PRODEJ – OPRAVY – INSTALACE 
 
           -  výpočetní techniky a mobilních telefonŧ 
 
- settopboxŧ pro příjem DVB-T2 a satelitních přijímačŧ 
 
               - kamerových a pokladních systémŧ 
 
        Volejte nebo zanechte zprávu na 723 976 234 

Přijmeme od 1. 7. 2019 uklízečku na dohodu. Odměna 100,- Kč/hod. Zaměstnání cca 3 hod./den. 
Informace na prodejně MINEX. 

P O D Ě K O V Á N Í 
 

Chtěla bych poděkovat Jarušce Mičúchŧ, Verče Bystroňŧ, Vaškovi Jandŧ, Martě Krumlŧ, manţelŧm 

Kroutilovým a paní z Touţimi z Pohřebních sluţeb, kteří mne psychicky podpořili, kdyţ mi zemřel tatí-

nek Jaromír Klusoň.  

I N Z E R C E 

V Z P O M Í N Á M E… 
 
V srpnu roku 2014 nás náhle a nečekaně opustil náš skvělý manţel, tatínek a dědeček 

Josef  Drazdík. 2. července 2019 by oslavil své 80. narozeniny. Vzpomeňte prosím 

s námi na jeho památku.  

Manţelka Zdena a děti Alena a Josef s rodinami.  



Stavění máje (Foto Jan Borecký) 

                            Květnová fotoohlédnutí….. 

Výjevy z  čarodějnického sklepa 

Přípravy na sezónu (Pub Cihelna - Ţlutice) 

(Ţlutické maminky, foto Jan Borecký) 



                                           ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE JINDE ? 

Muzeum Mariánská Týnice vás zve v pátek 7. června 
2019 na kulturní počin BAROKNÍ FESTIVAL 
S KONCERTEM. 

V pátek 7. 6. 2019 zavítejte do Lokte. Amfiteátr Loket 
přivítá kapelu Chinaski, Marka Ztraceného, O5 a Ra-
dečka.       Začátek hudební parády je v 16 hodin. 
Vstupné : 490 Kč (předprodej), 600 Kč (na místě) 

Tohle není Maryša - divadelní komedii v rámci Karlo-
varského Harlekýna mŧţete zhlédnout v Husovce, Kar-
lovy Vary v  eděli 9. června 2019. 

Vynikající praţské divadlo Maškara exkluzivně v Karlo-
vých Varech. "Ne-Maryša" jako nejzábavnější a nejsou-
časnější verze Maryši, provokativní inscenace s výbor-
nou muzikou a hororovým vizuálem: prachy, sex, kafe, 
děvčico nešťastná, tys ho otrávila? Přijďte se podívat 
na  neklasickou verzi klasického dramatu, jeţ zdárně pře-
ţilo i zařazení do školní četby! 

Letní festival Procházky uměním s Jitkou Hosprovou 
se koná ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 18 hod. v Santiniho 
sále v klášteře Plasy. Pořadem vás bude zajímavě a pou-
tavě provázet naše přední violová virtuoska.  

Klášter Teplá, Modrý sál, pátek 21. 6. 2019, začátek 
ve 20 hodin, Radek Baborák, Miloš Bok, Petr Zdvihal. 

Mimořádné setkání tří osobností české hudby, které si 
nemŧţete nechat ujít! Hornista Radek Baborák, zřejmě 
náš nejuznávanější sólista současnosti vystoupí s kon-
certním mistrem Symfonického orchestru Českého roz-
hlasu houslistou Petrem Zdvihalem a známým skladate-
lem, ale i skvělým klavíristou Milošem Bokem.  

Koupaliště Rolava Karlovy Vary: Rocková plovárna, 
koncert legend : Abraxas, Coda, Votchi. Koncert se 
koná 21. 6. 2109, začátek v 16:30 hodin. Vstup zdarma. 

Manětín zve na sobotu 22. 6. 2019. Od 19 hodin bude 
v  zámeckém sále ke slyšení Trio Incendio ve sloţení: 
Karolína Františková – zpěv, Filip Zaykov – housle, Vi-
ém Petras – violoncello. Trio je zařazeno na Listinu mla-
dých umělcŧ Nadace českého hudebního fondu, která 
podporuje mladé talentované umělce. Zazní hudba 
zejména českých skladatelŧ.  
Klášter Plasy pořádá zajímavou akci nazvanou Kočáro-
vá slavnost aneb ke chvále a slávě devatenácti řemesel 
v sobotu 22. 6. 2019 od 14 hodin. Prostor oţije úchvat-
nou podívanou - prezentací historických kočárŧ nejen při 
jízdě, ale i zblízka s ukázkou jejich sestavení a zapřahání. 
 
Ať uţ zvolíte cokoli, pěkně se u toho bavte! 
Petra Vojtová 

http://www.zapadoceskebaroko.cz/cz/component/k2/kocarova-slavnost-aneb-ke-chvale-a-slave-devatenacti-remesel
http://www.zapadoceskebaroko.cz/cz/component/k2/kocarova-slavnost-aneb-ke-chvale-a-slave-devatenacti-remesel


Kulturní program červen 2019 

Zámecká zahrada                                                           
8. 6.     14,00 - 22,00 hod.    DĚTSKÝ DEN                                                                                                 
Pořádájí:   ŢLUTICKÉ MAMINKY z.s. a Město Ţlutice 

Školní hříště                                                                
16 .6.   10,00 hod.   ŢLUTICKÝ ČTVRTMARATON                                                                               
Pořádá: ZŠ a ZUŠ Ţlutice 

Velký sál ZUŠ (Velké náměstí) 
19. 6. a 20.6.    17,00 hod.   ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
Pořádá: ZŠ a ZUŠ Ţlutice 
 
Zámecká zahrada                                                        
22. 6.   12,00 hod.  ŢLUTICKÁ POUŤ                                                                                                    
Pořádá:  Město Ţlutice 

Kostel sv. Petra a Pavla                                                 

23. 6.   16.00 hod.   POUTNÍ MŠE,                         

HUDBA BAROKNÍCH MISTRŦ  

Fotbalové hřiště                                                           

22. 6.    9,00 hod.   O POHÁR MĚSTA ŢLUTICE                                                                                               

6. ročník turnaje mladších ţákŧ                                                                                                                   

Pořádá: TJ Sokol Ţlutice 

Galerie                                                                         

Výstava fotografií Jana Boreckého  

Muzeum                                                                       

sobota, neděle - 9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.   

—————————-———————————— 

Do konce září je upravená provozní doba knihovny:                                                           

úterý                                13.00 - 16.00 hod.                                                                                     

čtvrtek    10.00 - 12.00    13.00 - 17.00 hod                                                                                     

Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIV. 
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový  

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 
 

Do červnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková,  Radka        

Stolariková, Petra Vojtová. Luděk Svoboda, Hana Hnyková, Zdeněk Kubálek, Lenka Kolihová, Soňa 

Vojíková, Šárka Švambergová, Marie Ferencová a Jan Matějů. 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky   do prázdninového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. června 2019, elektronicky na adresu 
zpravodaj@zlutice.cz.Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat. 

 
Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Ţlutice. Prvních pět řádků inzerce je pro občany města 
zdarma,  od šestého se platí 50 Kč za řádek. Celostránkový inzerát stojí 1800 Kč, polovina strany   

900 Kč, inzerát ½ strany 60 Kč za řádek, vše vč. DPH 21%. 
 

www.zlutice.cz 

mailto:zpravodaj@zlutice.cz

